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Voorwoord
Voor u ligt een document dat is samengesteld voor de leden van de CBOB naar aanleiding
van de uitkomst van de ALV van 24 maart 2014, waar de leden van de CBOB zich positief
hebben uitgesproken over toetreding tot BLN als ledengroep.
In de aanloop naar de ledenvergadering DV 17 november 2014, waar over de toetreding
officieel gestemd zal gaan worden, heeft het bestuur nagedacht over en gewerkt aan een
heldere invulling van de identiteit en het beleid van de CBOB, bezien in het licht van CBOB
als ledengroep onder de koepel van BLN.
Wij hopen dat u deze stukken aandachtig leest en zich hier als lid in kunt vinden. Met uiterste
zorgvuldigheid is geprobeerd vanuit de gedachte van de achterban van de CBOB, de
grondslag en basis van de CBOB zoals die was, is en zal zijn, te verwoorden. Op grond van
deze informatie, willen we u vragen om te stemmen over de toetreding van de CBOB als
ledengroep.
Het document bestaat uit 3 delen:
1. Beleidsnotitie-verkort: dit is een puntsgewijze samenvatting van de beleidsnotitie.
Indien u deze doorleest krijgt u al een juist beeld van de organisatie van de CBOB als
ledengroep binnen BLN.
2. Beleidsnotitie CBOB t.o.v. rechtstreekse toetreding tot BLN: dit document geeft
meer achtergrondinformatie en inhoud over het beleid, ten opzichte van de verkorte
notitie.
3. Notitie: De identiteit van de CBOB als ledengroep binnen BLN: Vanuit de
oprichting bijna 100 jaar geleden is een gedachtengoed en grondbeginsel vastgelegd
als basis voor het handelen van de Bond in dienst van haar christelijke leden. Dit
document beoogt de grondslag van de CBOB te verankeren voor de
christenondernemer in de huidige maatschappij. Input vanuit de CBOB statuten,
commissie Drijfhout, Ds. Krüger de voorzitter en de overige bestuursleden, hebben
geleid tot deze ‘handleiding’ voor het borgen van de eigen identiteit van de CBOB als
ledengroep binnen BLN.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich gehoord én verwoord voelt als lid van
de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart!
Drs. Jan van Belzen
Jan Kruisinga
Jan Blonk
Caroline Speksnijder
Alie Goudriaan
John Verboom
Marlies Meinen
Dirk Steenstra
Ds. Louis Krüger
Inger Graafland

-

Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurssecretaris
1e Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Buitengewoon bestuurslid
Ambtelijk secretaris

Rotterdam, oktober 2014
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I. Beleidsnotitie-verkort
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Beleidsnotitie-verkort
Voor de uitgebreide versie verwijzen wij u naar de ‘Beleidsnotitie CBOB t.o.v. rechtstreekse
toetreding tot BLN’.

Doelstelling CBOB
‘Leven en werken als christen in de binnenvaart’
Zie separaat stuk: ‘Notitie; de identiteit van de CBOB als ledengroep binnen BLN’.

Basisprincipe
Men moet als ondernemer in de binnenvaart de Bijbelse principes kunnen naleven.

Opzet ledengroep CBOB binnen BLN



















Alle leden, ereleden en donateurs van de CBOB vallen in deze ledengroep.
De leden worden, indien van toepassing, ook ingedeeld in de overige ledengroepen
van BLN zoals droge vaart < 86m, droge vaart> 86m, tankvaart, duwbakken etc.
Alleen gewone leden hebben stemrecht binnen de ledengroepen en ook op de ALV
van BLN.
De CBOB als ledengroep mag autonoom een ALV of andere bijeenkomsten
organiseren (net zoals de huidige situatie)
Het bestuur van de CBOB zal per 1/1/2015 ook het bestuur vormen van de
ledengroep CBOB.
Leden van de CBOB kunnen ook zitting nemen in besturen van de overige
ledengroepen.
In het najaar van 2015 mogen de leden van de CBOB ledengroep, kandidaten kiezen
(wel of geen bestuurslid!) en voordragen op de ALV van BLN om gekozen te worden
in het hoofdbestuur van BLN. Afhankelijk van de grootte van de ledengroep mag de
CBOB één of meer zetels in het hoofdbestuur van BLN invullen.
De ledengroep behandelt vraagstukken die aangeleverd worden door de leden
binnen de ledengroep.
Indien er vraagstukken spelen die boven de ledengroep uitstijgen, worden die door
het bestuur van de ledengroep aangebracht bij het bestuur van BLN en zullen die
vraagstukken overkoepelend behandeld worden.
Vanuit het bestuur van BLN en vanuit overige ledengroepen kunnen er ook vragen
neergelegd worden via het bestuur van de CBOB, aan de ledengroep.
De ledengroep maakt praktisch gebruik van alle organisatorische zaken van BLN.
Contributie van CBOB leden en donateurs wordt geïnd door BLN.
De ledengroep krijgt een jaarlijks budget toegewezen van BLN, gerelateerd aan de
grootte van de ledengroep.
De penningmeester van de CBOB zal een jaarlijkse begroting maken voor de
ledengroep en verantwoordelijk blijven voor het budget.
Er zal geen aparte boekhouding of jaarrekening van de ledengroep zijn. De CBOB
valt onder een kostenplaats binnen de boekhouding van BLN.
Het Eigen Vermogen van de CBOB blijft van de CBOB en blijft gescheiden van BLN
gelden.
De statuten van de CBOB blijven van kracht voor de eigen leden zolang ze niet in
tegenspraak zijn met de statuten van BLN.
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Het huishoudelijk reglement wordt waar nodig aangepast zodat het in
overeenstemming is met het huishoudelijk reglement van BLN. De aanpassingen
zullen aan de ALV CBOB voorgesteld worden ter goedkeuring. In geval van discussie
Anders dan over identiteit is het huishoudelijk reglement van BLN leidend.
De ambtelijk secretaris blijft gegarandeerd voor de CBOB en is in dienst van BLN.

In de praktijk
De CBOB zet zich in voor algemene en sociaaleconomische belangenbehartiging voor haar
(varende) leden.
De CBOB vertaalt de christelijke identiteit en ethiek naar beleid, om er zodoende gestalte
aan te kunnen geven in de maatschappij.

Werktuigen van de CBOB










Commissie Drijfhout met als taak: doorlopende bezinning vanuit de Bijbelse principes
BLN commissies
BLN werkgroepen
Algemene Ledenvergadering
Eindejaarsbijeenkomsten
Website BLN met daarbinnen CBOB ledengroep-inhoud.
Nieuwsbrieven BLN
Het Magazine met een eigen CBOB pagina
E-voortvarend
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II. Beleidsnotitie CBOB t.o.v.
rechtstreekse toetreding tot
BLN
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Beleidsnotitie CBOB t.o.v. rechtstreekse toetreding tot BLN
Inleiding
De CBOB staat op het punt om op de ledenvergadering in november 2014 de stap naar BLN
te nemen middels rechtstreekse toetreding. De leden zal op de vergadering in november
2014 gevraagd worden hierover te stemmen.
Aanbevelingen?
Onze ereleden gaven ons lang geleden het volgende mee:
- De algemene, sociaal economische belangenbehartiging kan in een brede
organisatie sterker vorm gegeven worden.
- De vertaalslag van de christelijke identiteit en ethiek naar beleid gestalte geven in de
maatschappij.
- De emotionele verbondenheid aan de christelijke cultuur van een bijna 100-jarige
vereniging, wiens reden tot oprichting voor velen nog steeds geldt.

Ervaring
De CBOB heeft ervaring in deze vorm van samenwerking opgedaan in de BBU en deze
ervaring is positief. De belangen van de leden werden beter gewaarborgd en doordat we
door de samenwerking groter werden, telden we in de macht van het getal ook meer mee.
Door Arie Kraaijeveld is als één van de hoofdredenen om te gaan samenwerken
aangegeven dat in de politiek ‘alleen de macht van het getal telt’.
BLN is een voortzetting van de BBU en alle medewerkers van de BBU zijn overgegaan naar
BLN. De kennis en kunde die binnen de BBU aanwezig waren, zijn dan ook volledig
aanwezig in BLN.
We mogen ook constateren dat door de toetreding van de Varende Ondernemers van de
CBRB en de overige toetreders in BLN, er meer geld ter beschikking is gekomen en er ook
meer expertise aangetrokken kon worden door het aannemen van mensen die op hun
vakgebied als experts gelden. Kortom, de leden hebben veel voordeel van de toetreding,
meer nog dan van de toetreding destijds in de BBU.

Bestuurlijk
De CBOB houdt haar eigen bestuur in de CBOB ledengroep en stelt ook zelf een voordracht
op voor vervanging van haar bestuursleden volgens de statuten van de CBOB. Deze
bestuursleden kunnen uiteraard alleen uit de eigen ledengroep gekozen worden.
De CBOB komt met minimaal 1 en max. 2 bestuursleden in het Algemeen Bestuur van de
BLN. Naar de huidige ledenaantallen zal de CBOB 2 bestuursleden in het AB van BLN
krijgen. Die twee AB bestuursleden worden door de CBOB leden voorgedragen en kunnen
gekozen worden uit de gehele CBOB ledengroep. Dit hoeft dus geen CBOB bestuurslid te
zijn.
Daarnaast gaan enkele (bestuurs)leden van de CBOB ook deel uitmaken van de ledengroep
droge lading <86m en van de groep droge lading >86m binnen BLN en van enkele
commissies en werkgroepen.
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Statuten
De statuten van de CBOB blijven van kracht voor de eigen leden(groep) zolang ze niet in
tegenspraak met de statuten van BLN zijn. In geval van discussie over onderwerpen anders
dan over identiteit zijn de Statuten van BLN leidend.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt waar nodig aangepast zodat het in overeenstemming is
met het huishoudelijk reglement van de BLN. In geval van discussie over onderwerpen
anders dan over identiteit is het huishoudelijk reglement van BLN leidend.

ALV
De CBOB blijft haar eigen ALV houden die zoveel mogelijk voorafgaand of aansluitend aan
de BLN ALV gehouden zal worden zodat er maar één keer gereisd hoeft te worden.
De inhoud van de ALV bepaalt de CBOB zelf en zal op de eigen identiteit gericht zijn, waarbij
actuele en relevante zaken eveneens besproken mogen worden. De CBOB bestuursleden
kunnen en mogen de conclusies van de leden meenemen naar BLN, echter, bij het stemmen
over dergelijke zaken in de ALV van BLN, kan en mag de CBOB niet namens haar leden
stemmen. De leden zullen zelf persoonlijk of bij volmacht moeten stemmen tijdens de BLN
ALV..

Contributie en Begroting
De contributie van de CBOB wordt door BLN geïnd.
De CBOB krijgt van BLN een jaarlijks budget toegekend. De omvang van het budget is
afhankelijk van het aantal leden en donateurs die de ledengroep telt.
Alle kosten en declaraties ten laste van de CBOB zullen door BLN betaald worden en
worden geboekt op de kostenplaats CBOB binnen de boekhouding van BLN. De
penningmeester van de CBOB maakt de begroting voor het jaarlijkse budget en blijft
verantwoordelijk voor deze begroting van de CBOB.

Vermogen
Het Eigen Vermogen van de CBOB blijft van de CBOB en is voor eigen doeleinden ter
beschikking.

Secretaris
De ambtelijk secretaris van de CBOB die tevens medewerker van BLN is, staat nu op de
loonlijst van de BLN. Ook de aansturing gebeurt vanuit de BLN en de loontabel is ook
conform BLN. Dit heeft als voordeel dat er geen scheve verhoudingen op de BLN werkvloer
ontstaan.

Nieuwe leden
De CBOB blijft leden werven die naast lid van BLN, ook van de CBOB ledengroep lid mogen
worden.
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Prioriteit
Als bestuur hebben we ons de vraag gesteld waar de prioriteit van de CBOB moet liggen
binnen BLN. Het bestuur is van mening dat met name de sociale & onderwijscommissie
binnen BLN de prioriteit geniet. Daarbij zijn de CBOB bestuursleden ook in tal van andere
commissies actief. De CBOB zit met meerdere bestuursleden in deze sociale &
onderwijscommissie die zich bezig houdt met o.a. CAO, Pensioen, Arbo, Gezinsbedrijven
(incl. internaten, onderwijs voor varende kinderen etc.) De onderwerpen die in diverse
commissies behandeld en uitgewerkt worden zijn ledengroep overstijgend.

Drijfhout
De Drijfhout commissie heeft de functie van identiteitscommissie. Daarmee bewaken we als
CBOB onze identiteit. Voor de visie over de identiteit van de CBOB kunt u het aparte
document ‘Notitie: de identiteit van de CBOB als ledengroep binnen BLN’, lezen.
Van groot belang is dat deze commissie tijdig en goed van informatie wordt voorzien en
uiteraard ook zelf essentiële zaken tijdig signaleert.
Drijfhout focust zich op doorlopende bezinning vanuit de Bijbelse principes op het leven en
werken als ondernemer in de binnenvaart. Knelpunten die bij of door de leden gesignaleerd
worden, worden aan het bestuur doorgegeven. Commissie Drijfhout houdt zich verder bezig
met het organiseren van bijeenkomsten voor de leden om vanuit hun christelijke identiteit,
zich te kunnen focussen op, uit te spreken en te leren over verschillende onderwerpen.
Thema’s die behandeld zouden kunnen worden met de leden samen op bijeenkomsten zijn
bijvoorbeeld:
Onderwijs
Zondagsrust
Welvaart na welzijn
Gezinsbedrijf centraal
Jaarlijkse Gezinsdag

Overzicht werktuigen van de CBOB










Commissie Drijfhout met als taak: doorlopende bezinning vanuit de Bijbelse principes
BLN commissies
BLN werkgroepen
Algemene Ledenvergadering
Eindejaarsbijeenkomsten
Website BLN met daarbinnen CBOB ledengroep-inhoud.
Nieuwsbrieven BLN
Het Magazine met een eigen CBOB pagina
E-voortvarend
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Huidige CBOB invloeden binnen de BLN structuur
(oktober 2014)
Algemeen Bestuur BLN
Nu nog oprichtingsbestuur waarbinnen Jan Kruisinga penningmeester is. Per september
2015 zal het bestuur bestaan uit gekozen vertegenwoordigers vanuit de ledengroepen,
waarschijnlijk 2 zetels voor de CBOB.
Directie
Hester Duursema Algemeen directeur voor BLN, fusie met KSV is in wording.
Medewerkers
Gerard Kester -> Beleidsadviseur Helpdesk
Jan Kruisinga -> Penningmeester BLN, vicevoorzitter CBOB
Erwin Thijssen -> Beleidsadviseur Milieu & Veiligheid
Erik van Toor -> Directeur Markt & Economie
Inger Graafland -> beleidsadviseur ledenservice BLN, Ambtelijk secretaris CBOB
Jolanda Dietvorst -> Beleidsadviseur Communicatie
Marjan Kruysdijk -> Managementassistente
Margit van den Berg -> Office manager, coördinatie redactie
Gerda Timmerman -> Hoofd administratie
Kees de Vries -> Directeur Nautisch Technisch & Infra KSV
Leny van Toorenburg -> Hoofd Nautisch Technisch KSV
Marleen Buitendijk -> Beleidsadviseur Nautisch Technisch KSV
Sylvia de Jong -> Secretariaat KSV en ledenadministratie BLN
Leden





Buitengewone leden: (niet varende) bedrijven
Geassocieerde leden: donateurs CBOB en B-leden van KSV
Leden
Ereleden: alleen binnen de CBOB

Ledengroepen in BLN
BLN kent momenteel de volgende ledengroepen, die worden ondersteund door
medewerkers van BLN
 (CBOB) -> Inger Graafland
 Droge lading >86 meter -> Erik van Toor
Bestuurslid vanuit CBOB: Marlies Meinen
 Droge lading <86 meter
Bestuurslid vanuit CBOB: Jan Blonk
 Sleep- en duwvaart -> John de Pooter
 Tankvaart -> Erwin Tijssen
 JongBLN (in oprichting)
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Beleidsdomeinen & werkgroepen
De kerntaken van BLN-KSV zijn geborgd in beleidsdomeinen die weer ondersteund worden
door werkgroepen
 Markt & Economie
o Werkgroep Kredietunie -> Jan Blonk
o Werkgroep Containervaart
 Nautisch technisch & infra
 Sociaal & Onderwijs
 Milieu & Veiligheid
 Ledenservice
Commissies
Ter ondersteuning van de specifieke kennis in het bestuur, worden adviescommissies
ingesteld door het BLN bestuur. In elke commissie zitten bestuursleden van BLN;
medewerkers van BLN hebben de commissies onder hun hoede.
Overige leden van de CBOB mogen ook zitting nemen in werkgroepen of commissies.
 Commissie Milieu & Veiligheid – Erwin Tijssen
 Commissie Sociaal & Onderwijs – Erik van Toor
Leden vanuit CBOB: Jan Blonk en John Verboom
 Commissie Strategie – Hester Duursema
 Commissie ledenbinding – Inger Graafland

Tot slot
We hopen dat u met dit document inzicht heeft gekregen hoe de positie en werkzaamheid
van de CBOB als ledengroep binnen BLN zullen zijn. Voor vragen kunt u altijd in contact
treden met de bestuursleden van de CBOB of Inger Graafland, secretaris CBOB.
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Notitie: De identiteit van de CBOB als ledengroep binnen BLN
Geschiedenis
De CBOB is een zelfbewuste organisatie die er al bijna een eeuw mag zijn, veel kennis en
ervaring voor de leden heeft opgebouwd en een open blik naar de toekomst heeft. Nu 95 jaar
geleden, hielden de initiatiefnemers van de CBOB zich ook bezig met de
sociaaleconomische kant van de binnenvaart vanuit de christelijke identiteit. De CBOB heeft
haar waarde bewezen: in moeilijke tijden zoals de crisisjaren in de jaren dertig, de Tweede
Wereldoorlog en recentelijk de bankencrisis, de financiële crisis en de economische
recessie. Ook in tijden van vooruitgang zoals de wederopbouwjaren na de Tweede
Wereldoorlog, de welvaart van de laatste decennia van de vorige eeuw stond de CBOB pal
voor de belangen van de varende ondernemers. Leden hebben ondanks moeilijke tijden
altijd loyaliteit getoond, steun betuigd en gegeven en troost geboden. Geslachten vóór ons
vonden christenondernemerschap zo belangrijk, dat de Bond opgericht werd. Wij staan in
deze traditie en willen die niet prijsgeven. Vanuit dat gedachtengoed, dat onder de grondslag
en het doel in de statuten van de CBOB is opgenomen, schrijven wij deze notitie.
GRONDSLAG
Artikel 4
De grondslag van de bond is de geopenbaarde wil van God, vervat in de Heilige Schrift. De
bond laat zich bij zijn optreden leiden door de christelijke beginselen, erkent mitsdien het
gezag van de overheid en wenst zijn doel slechts te bereiken langs wettige weg.
DOEL
Artikel 5
Het doel van de bond is door gemeenschappelijk optreden de bloei van het schippers-bedrijf
te verhogen en het maatschappelijk bestaan van zijn leden te verbeteren, opdat zij door hun
arbeid zullen verwerven wat zij nodig hebben tot de vervulling van hun plichten tegenover
hun gezin, de kerk, de school, de maatschappij en de staat.

Heden
Tijdens de ALV van 24 maart 2014, heeft de meerderheid van de leden zich positief
uitgesproken over het willen overgaan van de CBOB in een ledengroep binnen BLN. Juist nu
we voor verandering staan om als Bond een prominente plek in te nemen als zelfstandige
ledengroep binnen BLN, is het nodig om het gedachtengoed, de normen, waarden en
doelstellingen van de CBOB helder voor het voetlicht te brengen. Deze notitie is een
handreiking voor gedachtenvorming over het belang van de christelijke identiteit van onze
bond en onze leden. We gaan in op het belang van de eigen identiteit voor de komende
periode binnen BLN. Het bestuur van de CBOB is er van overtuigd dat we de ruimte voor
onze identiteit ook kunnen behouden binnen het geheel van de koepelorganisatie en dat juist
door het behouden van de identiteit en beginselen we een belangrijke bijdrage tot BLN
kunnen leveren.

Basis
De doelstelling van de CBOB is en blijft ‘leven en werken als christenondernemer in de
binnenvaart, waarbij men het Bijbelse principe als uitgangspunt neemt voor het leven van
alledag’. Dit vereist een bereidheid om deze principes steeds te herijken aan wisselende
maatschappelijke omstandigheden. Hierbij zal het principe van de zondagsrust
onopgeefbaar zijn. De CBOB vindt dat de christenondernemer in dialoog moet staan met de
samenleving om de Bijbelse waarden te behouden.
De maatschappij is door de individualisering en secularisatie sterk aan het veranderen dat
vraagt een continue bezinning op je plaats en positie in de samenleving, zeker in een
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sociaaleconomisch lastige periode. Door deze ontwikkelingen wordt er druk gelegd op het
gezinsbedrijf en wordt de druk door de secularisatie alleen maar groter.
De CBOB is een plaats waar christelijke schippers elkaar herkennen, ontmoeten en met
elkaar nadenken over de veranderende omstandigheden. Aan de ene kant is de CBOB voor
herkenning en toerusting en anderzijds ook om zich toe te leggen op de
belangenbehartiging.
Basisvoorwaarde om te kunnen bestaan is ‘geef ruimte aan de ander maar ga ook de
verbinding aan’. In die zin dienen ontmoeting en verbinding binnen de CBOB een grote plek
te behouden. Dat is ook belangrijk om zich in te kunnen zetten binnen de CBOB voor
algemeen sociaaleconomische belangenbehartiging en het omzetten van Bijbelse principes
en ethiek in beleid.
Toerusting is identiteit en bezinning over de christelijke identiteit en hoe keuzes te maken als
christenondernemer indien men bijvoorbeeld onder financieel-economische druk komt te
staan. (Banken die zouden willen dat men wel op zondag gaat varen…)
Er is geen enkele andere organisatie waar christelijke schippers deze specifieke
identiteitsgebonden zorgen kunnen uiten. De CBOB moet standvastig als ledengroep de
eigen identiteit behouden en via de overige ledengroepen kunnen we de belangen van al
onze leden behartigen.

Ontmoeting en verbinding
Wij willen ons de komende periode gaan focussen op ontmoeting en verbinding vanuit de
christelijke houding: elkaar een hand en een voet zijn. Dit past binnen de traditie van de
CBOB: betrokkenheid. Dit uit zich ook in het feit dat zo veel leden al zo lang lid of donateur
zijn; het wordt gewaardeerd.
Gezindheid naar elkaar, vriendelijkheid, behulpzaamheid, lankmoedigheid, barmhartigheid,
vergevingsgezindheid: het lijken gedateerde woorden maar die horen bij het christen zijn en
bij onze CBOB. We geloven dat we niet voor de economie leven, maar schepselen zijn met
een hoger doel en dat je met hogere waarden en normen eerst moet komen tot (meer)
welzijn en meer mens zijn. Dit staat op een hoger niveau dan naar welvaart streven. We
gunnen elkaar welzijn en elkaar de vrijheid om jezelf te zijn maar met de belofte en
verwachting dat men om kijkt naar elkaar.
Voor ontmoeting en verbinding hebben we enerzijds het waardevolle Drijfhout en anderzijds
de ledenbijeenkomsten. Allen buitengewoon essentieel omdat we elkaar daar kunnen
ontmoeten, bemoedigen en daar kunnen we ook delen welke stappen belangrijk zijn.
Drijfhout is voor de bezinning en toerusting; reflectie op handelen vanuit het woord van God
en lijnen trekken naar alledag en daar beleid uit maken.

Belangenbehartiging
Op het gebied van belangenbehartiging kijkt de CBOB naar het geheel van de varende
ondernemer zoals:
Veiligheid van het gezin op het schip
Sociale/Maatschappelijke positie van het gezin
Scholing/internaten
Pastoraat/ Steunpunt Binnenvaart
Financieel/economische situatie van het gezin of de christenondernemer.
Hierbij willen we geen zakelijke één op één relatie maar een grote sociale verbondenheid en
herkenning in elkaar. We leven mee in goede en slechte tijden. De CBOB geeft meerwaarde:
toerusting en bezinning. U wordt opgenomen in de kring van de CBOB leden en donateurs.
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Het sociaal maatschappelijke aspect is hier van groot belang. We willen ook voor alle
christenen er zijn, in openheid en breed: vanuit één basis: ‘het woord van God’. De Bijbels
principes zijn de gemeenschappelijke basis. Dit laten we zien in de omgang met onze leden.
Ook niet actieve schippers zijn bij ons welkom als donateur: hun verleden, geschiedenis,
kennis. Dit wordt zeer gewaardeerd. Wellicht met een functie als mentorschap naar
startende ondernemers. De beoogde kredietunie vinden we passen binnen de identiteit van
de CBOB: we kijken naar nieuwe wegen om de jonge christenondernemer te kunnen laten
starten. Identiteit is het bindmiddel hierin. Het verbindt ons vanuit de gemeenschappelijke
traditie en het gemeenschappelijke fundament. We vinden het belangrijk om op deze wijze
met elkaar de toekomst in te gaan!

CBOB als ledengroep
Vanuit de identiteit en toerusting (hoe wil je in het leven staan; waar streef je naar), zal de
CBOB zich vooral inzetten op onderwijs & sociaal gebied. Als BLN ledengroep hebben we
veel meer dan nu invloed en kunnen we constructief meewerken. We nemen vanuit de
CBOB zitting in het algemeen bestuur, commissies, werkgroepen vanuit de BLN
beleidsdomeinen en in de overige ledengroepen. De CBOB voelt het als taak om binnen
deze gelederen de inhoud van de dienstverlening te toetsen aan de basisprincipes; er zal
een wisselwerking gaan ontstaan tussen de commissies en de identiteit. De CBOB krijgt
meer mogelijkheden om de christelijke identiteit in relatie met anderen binnen de BLN te
delen, in de goede dialoog met elkaar ter bevordering van behoud en ontwikkeling van de
binnenvaart. De CBOB gaat ervan uit dat binnenvaart een grootse toekomst tegemoet gaat;
er zal groei ontstaan en vooral op een duurzame manier. Maar wat is hierin wenselijk:
beschouw de relatie met Schepping en het rentmeesterschap!

Perspectief
De CBOB moet aan de toekomst van de binnenvaart een steentje bijdragen. Als spin in het
web binnen deze beroepsgroep waar we heel trots op zijn in NL. Om de christenen in de
toekomst de mogelijkheid te geven om de binnenvaart in te stappen. Dat er toekomst is voor
christenondernemers.
De jongeren moeten toegerust worden en weten dat zij bij een bond kunnen horen. Dat er
een warme plek is zoals de CBOB, zodat ze elkaar binnen de groep kunnen herkennen en
zich thuis kunnen voelen, maar dat er ook een stuk dienstverlening is. Dat is een grote
verworvenheid binnen de huidige maatschappij die heel complex is voor christelijke
jongeren.
De lobby met Den Haag willen we vast houden, met name de christelijke partijen in 1e en 2e
kamer en we willen de komende jaren ook (weer) een stevige relatie opbouwen met de
Tweede Kamerfracties. De politieke lobby moet geïntensiveerd worden, ook binnen Europa,
maar zeker ook dichter bij huis: via gemeenten. In 2015 gaat de CBOB zich ook richten op
een groeimodel om contacten weer te onderhouden en aan te gaan. Met christelijke
maatschappelijke organisaties die in het verlengde van ons opereren in de samenleving
willen we contacten leggen of verstevigen. Identiteit en Ethiek delen en leren. Hierbij moet de
CBOB zich meer presenteren naar buiten, maar we moeten ook gevoed worden door
anderen. Drijfhout zou hier gericht naar kunnen kijken; de luiken naar buiten opengooien en
kijken van wie we kunnen leren en onderzoeken of er andere instanties, organisaties of
verenigingen zijn die iets voor ons zouden kunnen betekenen.
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Tot slot
De CBOB is een zelfbewuste organisatie die er al bijna 100 jaar mag zijn en die binnen BLN
alle ruimte krijgt om de christelijke identiteit te behouden, te verkennen en te ontplooien, op
praktische wijze gebruik makend van de voordelen van de grote koepelorganisatie. Het
bestuur spreekt de hoop uit dat u zich kunt vinden in deze notitie en dat u kunt staan achter
de overgang naar ledengroep waarbij de bond in de huidige vorm blijft bestaan, met een
eigen bestuur binnen de ledengroep en eigen Algemene Ledenvergaderingen en
bijeenkomsten zoals u gewend bent.

{-}
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